
Praktische start met Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit 
 
Op 14 maart is de Community of Practice officieel gestart. Tegelijkertijd was er natuurlijk al 
practice (veel mooie projecten) en ook al een community van experts (diverse onderlinge 
contacten). Nu hebben we een mooi platform waarin we kennis en ervaring breed kunnen 
uitwisselen op drie manieren: Evenementen (evenementpagina), actualiteiten (Linkedin link) en 
verdieping (bewustzijnwaterkwaliteit.nl). 
 
Vanuit waterschappen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale initiatieven en het ministerie van 
I&W zijn mooie projecten op het gebied van Citizen Science en waterkwaliteit gedeeld en zijn diverse 
praktische knelpunten en kansen besproken. Ruim 60 professionals deden mee waarvan ruim de 
helft eigen cases heeft ingebracht. Lekker veel ‘practice’ dus. 
 
Enkele mooie observaties en conclusies van de deelnemers:  
Dagvoorzitter Ingrid Ter Woorst (Delfland) deelde één van de belangrijkste uitgangspunten voor 
Citizen Science uit haar eigen praktijk: ‘Samen meten is samen weten is samen handelen.’  
 
Succesvolle werving van deelnemers gaat o.a. over 1. Emoties laten ervaren bij waterkwaliteit, 2. 
Herhaling van de oproep op meerdere manieren bij een voldoende groot publiek, 3. Makkelijk maken 
om deel te nemen, 4. Benut de groepen die graag deelnemen, 5. Zorgen voor feedback over 
deelname.  
 
Als je een strategie ontwikkelt voor bewustzijn Waterkwaliteit, let dan onder meer op: 1. Welk ander 
gedrag is nodig (b.v. medicijnen wegbrengen naar apotheek, tegel voor een plan wisselen), 2. Wie is 
mijn doelgroep en wat wil die doelgroep eigenlijk zelf (waarvoor gevoelig, welke behoeften?), 3. Hoe 
krijg ik het intern voor elkaar (management, collega’s, communicatie)? 
 
Een mooie notie van meerdere deelnemers: Voor succesvolle projecten op het gebied van Bewustzijn 
Waterkwaliteit kan de expert niet zonder de vrijwilliger en kan de vrijwilliger niet zonder de expert. 
 
Uitkomsten quiz en vragen Mentimeter 
Deelnemers vinden veel verschillende Citizen Science projecten interessant. Het meest genoemd 
worden Waterdiertjes, Ispex, Waterbox/Schone water experiment en Scan je sloot. 
 
De deelnemers noemden ruim 35 onderwerpen voor de volgende CoP bijeenkomst in september. 
Meerdere mensen kozen voor Participatie, Samenwerking, Belangen van burgers, Monitoring en 
omgaan met data, Interne organisatie meekrijgen en Gedragsturing. Veelgenoemde doelgroepen zijn 
boeren en burgers.  
 
In de quiz hebben we e.e.a. geleerd over Hartenlarf, Eendagsvlieg en Waterjuffer. Bij de verkiezing 
van het mooiste waterdiertje was onze nummer 1 heel duidelijk: Het Bootsmannetje!  
 
> Bekijk enkele foto’s van de bijeenkomst 
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